Styremøte Protokoll Norsk Bobil og Caravan Club
avd.Sunndal og Omegn
Sted:Smia 2.etg/Sunndalsøra
Dato:20/1-2015
Kl.18.00
Tilstede:Odd Roar Romfo,Jan Inge Løvik,Herbjørn Aandahl og Odd Egil Vangen
Melt forfall:Kåre Jonny Hønsvik,Lill-Elin Vangen,Knut M.Eide,Roar Baardsen
( Janne Merete R.Seljebø var ikke innkalt til møte 2vara til styre)
Valgt til refent:Odd Roar Romfo

Sak.01.15:Godkjenning av innkaling-Ingen bemerkning til innkaling/Godkjent

Sak.02.15:Gjennomgang av Årsberetning:Ingen bemerkning til Årsberetning,og blir
lagt frem på Årsmøte for endelig godkjenning.
Underskrevet av de som var tilstede/leder tar
kontakt med resten av styre slik at den blir
underskrevet til Årsmøte.

Sak.03.15:Gjennomgang av Revidert Regnskap for 2014:Vi får et overskudd på kr.2,238,38
dette sier styre seg fornøyd med.
Det er underskrevet og godkjent
av revisorene til avdelingen sammen
med – kasserer.Styre finner ellers
intet å berette ifh.til Revidert Regnskap.
Godkjent.

Sak.04.15:Oppsetting av budjettforslag til Årsmøte 2015:Budsjetterer med 125 betalende medlemmer,et godt budsjett
for avdelingen og er godkjent
av styre og legges frem for årsmøte
for endelig godkjenning.

Sak.05.15:Sak til Årsmøte fra et medlem:Styre har sett gjennom saken og den sendes over til
Årsmøte for å få et vedtak på at det sendes tilbake
til styre for endelig avgjørelse der,da styre mener det
er mest hensiktsmessig at saken blir avgjordt i styre
da det omhandler Bobil/Caravan Treff ifb.med at
avdelingen er 35 år dette året og det er ønske fra et av
medlem om å arrangere høsttreff på Grimsbu.
Tatt til etterretning.

Sak.06.15:Valgkomiteen sitt arbeid:Valgkomiteen sin leder var til-stede på styremøte
og har lagt frem valgkomiteen sin innstilling til årsmøte
Fra årsmøte 2014 ble det gjordt et vedtak på at styre skulle
finne en person til valgkomiteen slik at vi slipper å finne noen
under årsmøte/et enstmmig styre gikk for å kontakte Finn Aasen
i Tingvoll,han sa ja til verv i valgkomiteen.Det blir da opp til Årsmøte å godkjenne styre sitt forslag.
Styre ønsker at Finn Aasen trer inn som leder.
Tatt til etterretning.

Sak.07.15:Medlemsutvikling/nye hjemmesider:Leder Odd Roar har startet arbeide med å
opprette de nye hjemmesidene og de skal være
oppe å gå fra utgangen av Januar.
Bilder og tekster blir med over og er lagret
av leder.Medlemsutviklingen holder seg stabil
vi er 121 betalende medlemmer pr.20 Januar.
Vi hadde budsjettert med 125 og landet på 121
det synes styre er bra.
Tatt til etterretning.

Sak.08.15:Aktivteter 2015:Pinsetreff?Styre er enstemmig på at vi skal arrangere pinsetreff.
Vi ønsker å prøve Bud Camping/blir været dårlig sendes
det sms til medlemmene om at vi møtes på Lillehammer Camping
Leder ordner innvitasjon i medlemsbladet/samt hjemmesiden.
Sikkerhetskontoll Melkild Bilverksted:
Leder sikkerhetskomiteen/Jan Inge Løvik bestiller hallen for oss
det er litt usikkert om vi kan benytte oss av bremsetester men vi
ønsker å høre om mulighet for å låne bremsetester hos Nettbuss,
hvis ikke kjører vi kontrollen uten bremsetester.
Kontroll av fastvogner:Vi kjører en runde på Oppdal til høsten
sammen med avd.Kr.sund.
35.Års Jubileum:Avdelingen feirer 35 år d.å.
Styre ønsker at vi feirer dette sammen med høsttreffet våres.
Leder mener vi bør kjøre treffet og arrangemente på Høvringen
da eier der betaler avdelingen penger for å ha annonse på hjemmesiden våres samt at det er større skjanse for å få fine aktiviteter
for våre medlemmer der oppe en på Grimsbu,det er forslag på Grimsbu fra et medlem men
det blir avgjordt på neste styremøte.
Medlemsmøte:Leder undersøker muligheter for å ha det enten hos
Kroken eller på Hjelset.
Julebord for våre medlemmer:Styre er enstemmig på at vi
arrangerer dette for våre medlemmer

i løpet av november 2015.Vi tar beslutning til høsten på dato og sted.
Aktivitets plan enstemmig godkjent av styre.

Sak.09.15:Valg til sentralstyre i NBCC:Ett sentralstyremedlem:Enstemmig Reinert Eidshaug
Ett varamedlem til sentralstyre:Magne Storlien
Enstemmig vedtatt.

Sak.10.15:Nytt skriv fra organisasjonsutvalget:Forslag 1)Det skal vises til aktivitet i avdelingen
Forslag 2)Regionen kan benyttes som et samarbeids
organ,men uten sentrale økonomiske midler.Aktiviteten dekkes av tilhørende
avdelinger.Reisefordelingskassen består
og avdelingene kan søke om midler
fra denne til bruk i møtevirksomhet
eller samlinger i regionen etter nærmere
utarbeide regler.
Forslag 3)14-fjorten-landstyrerepresetanter 11 fra regionen samt de tre landsmøtevalgte
President/Visepresident.
Det settes krav til elektroniske kommunikasjonsmetoder.
Forslag 4)Vi synes dagens ordning med sentralstyre fungerer gått og mener
det vil være vanskelig å klare å
ha en regel på at begge kjønn skal være
representert,vi har snudd dette no og håper
at vi klarer å følge det også iårene som
kommer.Enstemmig vedtatt.

Sak.11.15:Innkasso sak for avdelingen fra Innkasso byrået Sergel:
Avdelingen mottok før jul ett innkasso krav på lydende kr.3690 på vegne av firmaet
vi har skriftlig avtale på sms for innformasjon til våre medlemmer.
Kasserer tok umidelbart kontakt med Sergel vi måtte betale,selv om aldri hadde
mottat giro fra firmaet.Leder tok kontakt med linkmobility,ved Sandra Ericsson.
Vi har fått bekreftet at hele beløpet av innbetalt og at avdelingen skal få tilbake pengene
vi har måttet lagt ut for innkasso byrået.Resterende beholdes hos Firmaet.
Leder har skrevet brev til firmaet og det legges ved til styre.
Styre mener det merkelig at det går til innkasso da både leder og kasserer henter
post i postboksen og vi har ikke sett noe krav fra Link Mobility A/S.
Styre avslutter derfor saken og venter på tilbakebetalingen/avtalen fortsetter som før.
Til orientering.

Sak.12.15:Servering under Årsmøte:Odd Egil tar på seg å lage maten/drikke ordnes av leder
kaffe ordnes av den enkelte.

Sak.13.15:Eventuelt:Ingen saker under eventuelt i kveld.

Referent:
Odd Roar Romfo

